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LA… 103 ANI 
DE LA UNIRE

Mai importantă decât declararea zilei Unirii este desfășurarea
Marii Adunări de la 1 decebrie 1918, când mul�ime de oameni, mai ales
din Ardeal, sau îndreptat cu trenurile, căru�ele sau în grupuri diverse
ca mărime, pe baza unei  legitima�ii numită atunci CREDEN�IONAL,
să poată vota Unirea Românilor de pretutindeni. Pe 27 martie, 
Basarabia sa alipit României, iar pe 27 noiembrie și Bucovina (abia
au avut timp să sosească la Alba Iulia).

A fost o atmosferă de înalt patriotism pe care românimea na mai
egalato.

La 72 ani după aceea și vasluienii șiau depus Creden�ionalele la
Alba Iulia, în Catedrala Neamului unde a călcat la 1600 Mihai Viteazul,
domnitor pe cele 3 provincii românești (azi în Muzeu), 
printro delega�ie destul de impunătoare, ei făcând deplasarea cu
câteva autoturisme, iar grosul de 79 delega�i cu un autobuz în condi�ii
grele, dar cu inimă ușoară.

Astăzi, la 103 ani, putem afirma cu îndreptă�ire că și noi am
depus documentullegământ să ne apărăm glia, limba, oamenii acestui
pământ?

Numai că situa�ia românilor este cu totul alta, pentru că am fost
primi�i în NATO și U.E., am ieșit multmult în lume, neam îndepărtat,
prin efectul globalizării, de limbă, străbuni și obiceiuri.

Sunt printre cei care am descoperit în Canada mai multe urme
ale emigrării de acum peste 130 de ani, cu Biserici (am scris de cea din
1918), așezăminte de cultură, parohii bisericești, familii cu tradi�ie.
Ardelenii noștri și o bună parte nu mai sunt în „neagră străinătate” ci
muncesc mai ales cu creierul pentru bunăstarea celor de acolo. Și știm
că înapoi… nu se vor întoarce decât un prea mic procent de pleca�i.

Ei, de atunci, ca și noi, cei de acum 31 de ani neam dorit neamul
la un loc… nu mai abitir să plece. Spunem că vremurile sau schimbat,
înspre marele pericol al pierderii limbii române, al na�iunii, al
pământului strămoșesc.

Am mai scris despre Creden�ionalele și creden�ionaliștii noștri,
și nu pot decât săi felicit pe cei care au jurat cu mâna pe Biblie acolo
să rămână credincioși acestui neam: Petru Chiriac, Marin Nistor, 
Cornel Oanea, Dan Buhăiescu, Victor Teletin, Ion Corciovă, Dumitru
V. Marin, și al�ii, mai to�i cu ceva func�ii atunci.

De foarte pu�ini dintre ei sa legat valoarea socială sau culturală.
Vă aduc aminte că la 4 zile după aceea am pus bazele Televiziunii

Vaslui (pe 5 decembrie 1990) în condi�ii imposibil de grele, iar pe 24
decembrie am prezentat popula�iei prima emisiune TVV, între orele
07.00 și 07.50 (de Ajun).

Am considerat că e bine să stimulez, amintindui, și opinia
publică locală, să fie mândră pentru Creden�ionalele noastre.

Cum va fi, oare, peste 100 de ani, întro nouă cultură existen�ială,
întro limbă unică, o hrană standard, o existen�ă… neclar și nebănuită
astăzi? Vor mai fi dintre firișoarele de aur ale limbii române?

„Iată că sau împlinit 25 de ani de la apari�ia
primului număr al ziarului „Meridianul” patronat de
ctitorul său, Prof.Dr. Dumitru V. Marin. Nu știu și nici
numi amintesc, cum arăta primul număr al ziarului.
Ceea ce știu sigur, este că ziarul, prin colectivul său
redac�ional, a perseverat în a informa corect publicul
cititor, a slujit actul de cultură și a pus în eviden�ă (spre
deosebire de alte surate) și realizările pozitive, 
adjudecânduși astfel un loc binemeritat în ierarhia
jurnalistică a jude�ului Vaslui. 

Acest ziar a devenit o prezen�ă notabilă în
spa�iul publicistic vasluian prin vivacitatea sa, prin
persisten�a sa și mai ales prin con�inutul său.” 

Valeriu LUPU – Dr. în știin�e medicale
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Motto: „Ego Zenovius votum posui."
Îmi curge Bucovina în sângele zilei
Iar noaptea tot nordul stă la taifas,

Peste Prut, peste ceţuri, o limba învie
Din visul letargic, în al doişpelea ceas. (…)

versuri de Petru HOBINCU

După aproape un secol şi jumătate de ocupaţie străină, Bucovina redevenea, la 28
noiembrie 1918, parte integrantă a ţării din care fusese ruptă în 1775.

17751918: Bucovina sub ocupa�ie habsburgică
Spre deosebire de Transilvania, mişcarea naţională din Bucovina a fost

fragmentată şi inegală. Pentru ardeleni, apartenenţa la Biserica Ortodoxă sau la Biserica
GrecoCatolică era o pavăză faţă de politica de deznaţionalizare dusă de autorităţile
maghiare. În Bucovina, presiunea germană era însoţită de beneficii economice şi prestigiu.
Boierul şi cărturarul Eudoxiu Hurmuzaki a fost guvernator al Bucovinei vreme de 10 ani,
iar Alexandru Petrino, ministru al agriculturii. Românii aveau acces în administraţie. Pe de
altă parte, Biserica ortodoxă era în aceeaşi măsură şi biserica ucrainienilor. Decenii dea
rândul, administraţia habsburgică a încurajat ascensiunea socială a acestora pentru a con
tracara tendinţele centrifuge ale românilor. Mutarea Mitropoliei de la Rădăuţi la Cernăuţi,
investiţia substanţială în ridicarea Palatului Mitropoliei de Bucovina şi Dalmaţia, integrarea
Bucovinei vreme de jumătate de veac în Galiţia la intersecţia fluxurilor migratorii dintre
Austria şi Rusia, încurajarea învăţământului mediu şi superior în limba germană, au redus
influenţa românească. 

Iancu Flondor, liderul Partidului Na�ional Român
În 1891, diferite curente politice au reuşit totuşi să se grupeze în Partidul Naţional

Român. Dintre moderaţi  centralişti şi federalişti  sa ridicat un curent naţional mai puternic
în frunte cu Iancu, devenit în urma studiilor de Drept de la Viena, cavaler de Flondor.

Iancu Flondor provenea dintro familie foarte bogată de aristocraţi români. Tatăl
său a fost deputat la Viena vreme de 6 legislaturi în Curia, adică în Colegiul marilor 
proprietari de pământ. Fiul său, mare proprietar de asemenea, avea patru moşii, inclusiv
aceasta de la Storojineţ, a intrat de timpuriu în politică.

Cu scopul declarat ca limba română să fie folosită nu numai în şcoală, dar şi în
administraţie, trecea drept un radical. Ziarul pe care la finanţat începând din 1897, Patria,
era publicat cu ajutorul ziaristului ardelean Valeriu Branişte. După disensiuni, sciziuni şi
... în sfârşit, fuziuni, în preajma primului război mondial, Iancu Flondor a devenit
preşedintele Partidului Naţional Român din Bucovina.

19141918: Ocupa�ii rusești și austriece
Imediat după izbucnirea Primului Război Mondial, Bucovina a fost ocupată de

trupele ţariste. Austriecii au recăpătat teritoriul, ruşii lau recâştigat şi sperau să îl folosească
drept cap de pod pentru ocuparea Transilvaniei. Dar armata austroungară a lovit din nou
după ce Revoluţia democratică din Rusia a slăbit efectivele militare. Situaţia era suficient
de stabilă în august 1917 încât însuşi împăratul Carol I de Habsburg să viziteze oraşul
Cernăuţi. Dar peste un an, în august 1918, situaţia era complet diferită. În Vest, forţele
anglofranceze sprijinite de Statele Unite câştigau victorii după victorii contra Germaniei
şi AustroUngariei. 

Ducatul Bucovinei, anexat de Imperiul Habsburgic în 1775, a avut multe de în
durat în timpul Primului Război Mondial, ca urmare a repetatelor operaţii militare
desfăşurate pe teritoriul său şi a ocupaţiei ruseşti din unele zone. Totodată, mii de tineri
români au fost înrolaţi în armata austriacă. Pe de altă parte, numeroşi preoţi români,
învăţători şi chiar ţărani simpli au fost ridicaţi de la vetrele lor şi trimişi în lagărele de con
centrare. Aflată la întretăierea intereselor austriece, ruseşti, ucrainene, şi mai ales, după
izbucnirea Revoluţiei din februarie 1917, au fost trasate numeroase planuri referitoare la
viitoarea situaţie a Bucovinei, notează volumul „Istoria românilor” (vol. VII, tom II, Ed
itura Enciclopedică, 2003).

1918  Lideri bucovineni pregătesc Unirea
La Cernăuţi, politicienii români calculau paşii până la Unirea cu România:
Dragoș Olaru  istoric și activist în Cernau�i: „Era spre sfârşitul războiului,

înaintaşii români bucovineni cât şi din celelalte teritorii ocupate de Imperiu şiau dat seama
că aveam cea mai mare şansă teritoriile să fie unite cu patria mamă. De aici la Cernăuţi
se concentrează mai multe forţe. Aş vrea să vă amintesc şi de Sextil Puşcariu care se afla
pe frontul din Italia şi a venit la Cernăuţi în luna lui iunie 1918, iar în toamnă, cu prietenii
lui cei mai apropiaţi cu Isidor Bodea, cu Vasile Bodnărescu, cu Maximiliam Hackman, cu
Ion Nistor, care era în ţară în România, se afla de fapt la Chişinău, au început să facă
adunări clandestine, în primul rând le făceau chiar la casa lui Isidor Bodea, care se afla
chiar la spitalul de copiii, el venise la Cernăuţi din Arad. Şi acolo, în aceste şedinţe clan
destine, ei puneau la cale unirea Bucovinei cu patriamamă.” 

În octombrie, după ce împăratul de la Viena, înfrânt în război, a propus fără succes
federalizarea Imperiului, situaţia din Bucovina sa precipitat.

La 3/16 octombrie 1918, împăratul Carol I de Habsburg trimitea manifestul inti
tulat „Către popoarele mele credincioase” privind reorganizarea AustroUngariei întro
federaţie de şase state "independente" (austriac, ungar, ceh, iugoslav, polonez şi ucrainean),
Transilvania rămânea în continuare în componenţa Ungariei, iar partea de nordvest a 
Bucovinei, cu oraşele Cernăuţi, Storojineţ şi Siret, urma să intre în Ucraina, potrivit volu
mului „Istoria României în date” (Editura Enciclopedică, 2003).

Răspunsul la această acţiune a venit la 6/19 octombrie 1918, când Adunarea de la
Iaşi a românilor emigraţi din AustroUngaria a adoptat, în numele lor şi "al fraţilor subjugaţi

de acasă", o Declaraţie prin care nu se recunoştea Monarhiei dreptul de a se ocupa de soarta
românilor din Ardeal şi Bucovina. Românii ardeleni şi bucovineni îşi exprimau hotărârea
să lupte „prin toate mijloacele şi pe toate căile, ca întreg neamul românesc să fie constituit
întrun singur stat naţional şi liber, sub domnia Dinastiei române" arată volumul "Is
toria românilor” (vol. VII, tom II, Ed. Enciclopedică, 2003).

În aceste împrejurări, Consiliul Naţional Ucrainean a convocat, la Liov, Adunarea
Naţională Constituantă, care a proclamat la 6/19 octombrie, "independenţa" teritoriului
ucrainean în cadrul AustroUngariei, urmând ca acesta să înglobeze Galiţia orientală, 
Bucovina nordvestică şi Rusia subcarpatică din nordul Ungariei. Proclamaţia de la Liov a
produs o mare îngrijorare în rândul românilor din Bucovina. La rândul lor, deputaţii români
din Parlamentul de la Viena au constituit Consiliul Naţional Român din Austria, iar la 16/29
octombrie 1918, venea declaraţia de răspuns a "Corpului voluntarilor transilvăneni şi 
bucovineni" la manifestul amintit mai sus, în care, exprimânduse voinţa românilor, se
proclama dezlipirea provinciilor româneşti Transilvania, Banat, Maramureş şi Bucovina
de la AustroUngaria şi reunirea lor cu România.

La iniţiativa fruntaşilor bucovineni Iancu Flondor şi Sextil Puşcariu, în strânsă
legătură cu evoluţia evenimentelor din Imperiu, cu acţiunile întreprinse de români în 
Transilvania şi faţă de ameninţarea politică şi militară a ucrainenilor, la 14/27 octombrie a
fost organizată, la Cernăuţi, o importantă adunare naţională, la care au participat deputaţii
din Parlamentul de la Viena, foştii deputaţi din ultima Dietă bucovineană, dar şi alţi
reprezentanţi ai populaţiei româneşti. A fost adoptată o Moţiune prin care reprezentanţii
poporului român din Bucovina se declarau "în puterea suveranităţii naţionale, Constituantă
a acestei ţări româneşti". Adunarea Naţională Constituantă a Bucovinei a decis:
„Reprezentanţii poporului din Bucovina întruniţi astăzi, în ziua de 27 octombrie 1918,
în capitala Bucovinei, se declară în puterea suveranităţii naţionale Constituantă a
acestei ţări româneşti; Constituanta hotărăşte unirea Bucovinei integrale cu celelalte
ţări româneşti întrun stat naţional independent şi va purcede spre acest scop în
deplină solidaritate cu românii din Transilvania şi Ungaria", conform lucrării "Istoria
României în date” (Editura Enciclopedică, 2003).

A fost format un Consiliu Naţional, alcătuit din 50 de membri reprezentând diferite
pături sociale, „spre a conduce poporul român din Bucovina şi ai apăra drepturile şi
spre a stabili o legătură între toţi românii”. Preşedinte era Dionisie Bejan. Consiliul
Naţional a format Consiliul Secretarilor de Stat (cu caracter de guvern), compus din 14
membri şi un Comitet Executiv, prezidat de Iancu Flondor şi în componenţa căruia mai in
trau Dionisie Bejan, Doru Popovici, Sextil Puşcariu, Vasile Bodnărescu, Radu Sbierea şi
L. Tomoioagă. Hotărârile Adunării Constituante au avut o importanţă deosebită în 
desprinderea de Imperiul AustroUngar pe baza principiului autodeterminării naţionale, în
vederea unirii cu Ţara.

Abdicarea împăratului Carol I a aruncat întregul imperiu întro stare de anarhie,
teritoriul Bucovinei devenind locul de dispută între români şi ucraineni. În faţa acestei
situaţii, Consiliul Naţional Român a cerut guvernului de la Iaşi să trimită de urgenţă trupe
pentru a împiedica acţiunile ucrainenilor şi extinderea anarhiei bolşevice. Regele Ferdinand
a încuviinţat această cerere, iar la 11 noiembrie, trupele române comandate de generalul
Iacob Zadic au intrat în Cernăuţi. La 12 noiembrie, sa întrunit Consiliul Naţional care a
declarat că în virtutea hotărârii Constituantei din 27 octombrie, îşi impune autoritatea asupra
întregii Bucovine.

Noiembrie 1918  Bucovina, instabilitate și violen�e
Guvernatorul austriac al provinciei, contele Josef von Ezdorf, refuza să predea

puterea vreunei tabere. Pleda pentru împărţirea provinciei între români şi ucrainieni, idee
respinsă de ambii competitori. În noiembrie 1918, orice autoritate dispăruse. Jafurile şi de
zordinile înspăimântau populaţia, prevestind pericolul bolşevic.

Dragoș Olaru, istoric și activist Cernău�i: „Însuşi Iancu Flondor a fost nevoit să
se ascundă fiindcă ucraienii îl căutau ca să îl ucidă. El o perioadă oarecare a stat în
reşedinţa metropolitană şi în alte apartamente unde era ascuns de prietenii săi. Era de fapt
o goană ca săl prindă, să fie prins şi să fie ucis.” 

Noiembrie 1918  Românii bucovineni cer ajutor
În această situaţie, Iancu Flondor îl trimite pe Vasile Bodnărescu la Iaşi, ca să

ceară Regelui Ferdinand, ajutorul armatei române. Înainte ca regimentele conduse de gen
eralul Iacob Zadik să intre în oraş, românii bucovineni au primit un ajutor neaşteptat. Vol
untarii ardeleni conduşi de Ilie Lazăr, un ofiţer care dezertase pe frontul de Est din armata
austroungară şi se pusese în slujba intereselor româneşti.

Ilie Lazăr  Omul lui Iuliu Maniu la Cernău�i
Dragoș Olaru, istoric și activist Cernău�i: Autoritatea lor nu era recunoscută nici

de baronul Ererdorf, care era guvernatorul Bucovinei austriac şi care refuzase să cedeze
Bucovina numai românilor. El spunea că ar fi bine să fie o înţelegere între români şi
ucrainieni ca acest oraş, acest teritoriu să fie împărţit între români şi ucrainieni şi el şi
numai atunci el poate să cedeze acest teritoriu. Numai că foarte interesant, pe 7 noiembrie,
aici ajunge un grup de ostaşi români, în frunte cui Ilie Lazăr, care părăsise linia frontului,
care se afla peste Nistru, MoghilevPodolsc, aproape de Tiraspol, de Tighina de astîzi, au
venit cu un tren până la Cernăuţi, în această piaţă, ca Ilie Lazăr să îl întâlnească pe pro
fesorul universitar, Sextil Puşcariu. El când a văzut că sunt atâţi ostaşi, erau cam 180 de
persoane, vorbesc limba română, şi a discutat cu Sextil Puşcariu, şi atunci Ilie Lazăr ar fi
spus: "Sunt la ordinele dvs., domnule profesor, ordonanţi şi eu am să fac tot ce trebuie."

(Continuare în numărul viitor)
Solo ROTENSTAIN

28 NOIEMBRIE – 
ZIUA UNIRII BUCOVINEI CU ROMÂNIA
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CARTE NOUĂ ȘI VALOROASĂ:
Istorie, Spiritualitate și Cultură Românească Istorie, Spiritualitate și Cultură Românească 

de dr. în medicină, exegetul Valeriu LUPU
Zilele trecute, prietenul bun și tovarășul meu de la 

Revista interna�ională MERIDIANUL CULTURAL 
ROMÂNESC ma surprins cu această carte de 406 pagini, în
Editura Magic Print, Onești – 2021. Ma surprins pentru că nu
a spus nimănui nimic de apari�ia ei, dar ma făcut extrem de 
bucuros că acest om de mare valoare a Vasluiului iese mai 
vizibil la vedere cu această ultimă carte a sa, pentru că mai are
16 titluri sub autorat.

Îmi pare că neapărat și numaidecât trebuie reprodusă
dedica�ia, deopotrivă cuprinzătoare și lapidară: „Tuturor celor
care pre�uiesc valorile na�ionale – PATRIA, LIMBA ȘI
CREDIN	A – pentru că părin�ii și �ara nu se vorbesc de rău
niciodată”

(E drept că imediat adaugă altă dedica�ie, cu pix roșu:
„Prietenului, literatului și distinsului om de cultură, prof.dr. Du
mitru V. Marin, cu recunoștin�ă, pre�uire și respect, pentru ceea
ce înseamnă și va însemna cultura na�ională la care trudește.
Autorul – 18.11.2021 Semnătură).”

Desigur la cele peste 800 de autografe pe care le mai
am, acesta este unul dintre cele mai importante și mai dragi, doc
torul în medicină și criticul literar fiind printre foarte pu�inii cu
care comunic așa cum trebuie ca intelectual.

Mai important mi se pare că chiar dacă a publicat în
ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău, în Revista interna�ională
M.C.R. (sunt pu�ini cei 803 colaboratori de pretutindeni?), opera în volum pare a avea o mai mare durabilitate,
ba chiar va străbate un timp important și  zbuciumat.

Parcurgând cu viteza fulgerului cartea dr. Lupu, ne �ine la lectură mai prin fiecare capitol: România
și românismul în viziune eminesciană, Mareșalul Ion Antonescu în istoria neamului, Elena Cuza și concep�ia
ei despre familie, Diaspora… Televiziuneamesager al actului de cultură, Curentul culturalinforma�ional, La
ceas de amintire și aniversare, etc.etc.  

O carte care face mare cinste autorului, multă cinste și considera�ie tuturor vasluienilor dintre care
provine, și, până la urmă, limbii române pe care dr. Valeriu Lupu o apără cu știin�a sa de medic, cu voin�a sa
de român și cu talentul său de om de spirit important al Cetă�ii culturale vasluiene.

Dumitru V. MARIN

MAGNA 6… 
la Centrul militar, Iași:

Sâmbătă 18 decembrie 2021, alături de
alte 2 sau 3 căr�i va fi lansată și cartea prof. dr.
Dumitru V. Marin, a 52a: OPERA MAGNA 6/
Un om în oglinzi ale timpului/ D.V. MARIN
sau/ UNUL CONTRA MULTORA, Iași, Pim,
2021, 826 pag.

Deocamdată anun�ăm doar apari�ia
acestei noi căr�i ale celui mai mare jurnalist
vasluian din toate timpurile, și credem că acei
cu bună credin�ă nu pot decât săl felicite pe
autor.

ADEVERULU
Nr.1, Iași. Miercuri 15 decembrie 1874

Iată că se împlinesc ani buni de când una dintre publica�iile tare îndrăzne�e pentru acea vreme a
apărut „în rândul lumii”! Era cam în toamna când vasluienii tipăreau pentru exerci�iul financiar 1874/1875 o
dare de seamă, utilă astăzi oricărui cercetător local sau na�ional

ADEVERULU, anul I, nr 1 a apărut în Iași și ar fi trebuit să aibă o pozi�ie antimonarhică.
De precizat însă că:
– Primul ziar care a apărut în jude�ul Vaslui a fost SEMENETORULU, în septembrie 1870, iar la

Huși în 1873 și la Vaslui în 1875, Albina Vasluiului. Dar despre acestea mai multe în numerele viitoare.
Dumitru V. MARIN

OPERA MAGNA 6 intitulată „Un om în oglinzile timpului“
său „Unul contra multora” , se înscrie în șirului de lucrări cuprinse în
opera creativă a domnului ProfesorDoctor  Dumitru V. Marin, recunos
cut și apreciat scriitor, romancier, publicist și jurnalist.

Lucrarea însumează „... în oglinzile timpului” con�inutul con
tactelor realizate în cele trei decenii, de după schimbarea de regim
politic petrecută în 1989, cu o multitudine de personalită�i politice, re
ligioase și mari personalită�i ale culturii române. Consemnările realizate
din postura de jurnalist și publicist reflectă personalitatea
dumneavoastră complexă și percep�ia nemijlocită în procesul
interac�iunii cu interlocutorii intervieva�i.

Sunte�i o personalitate activă și harnică, neobosită și inventivă,
cu multă voin�ă și tenacitate, condusă după convingeri proprii. A�i reușit
prin crea�ia literară și conducerea propriilor organe de presă, 
televiziune, și radiouri locale, ziarul Meridianul și revista culturală
„Meridianul Cultural Românesc”  să aduce�i orașul și jude�ul Vaslui la
„lumina rampei” pe scena �ării și chiar a lumii.

În jumatea de veac trăită la Vaslui, a�i devenit unul dintre cei
mai cunoscu�i și boga�i oameni ai culturii vasluiene, dar și printre pu�inii
din �ară care de�in un trust de presă cu televiziune, radio, ziar și o revistă
culturală redactata și difuzată pe mai multe continente.

Prin ceea ce a�i realizat sunte�i unic în istoria locului, iar despre
recordurile invocate, doar Guinness Book poate să le confirme dacă le
de�ine�i. Domnule profesor merita�i toate laudele și aprecierile pentru
implicarea în domeniile culturale ale orașului și prin aceasta a�i devenit
un veritabil fiu al Vasluiului, deși prin obărșie sunteti al Bacăului. Verva
si energia pe care o deborda�i vă fac sa arăta�i ca un neastâmpărat la
vârsta de octogenar, împlinită și sărbătorită de curând. A�i înscris Opera
Magna 6 în opisul creatiei Dvs. la nr. 52. Vă doresc să ave�i aceeași
putere de muncă și activitate rodnică pe mai departe.

Cu deosebită stimă și respect,
Constantin Chirica, fostul Dvs. elev de la Școala Generala

Măcărești

Vasile AȘTEFANEI, Vasile AȘTEFANEI, 
primarul primarul 

comunei BĂL�A�I, IAȘI!comunei BĂL�A�I, IAȘI!

La mul�i ani, 
de 1 DECEMBRIE!

Virgil COROBU�ĂVirgil COROBU�Ă
primarul comuneiprimarul comunei

LUNGANI, IAȘILUNGANI, IAȘI

LA MUL�I ANI, LA MUL�I ANI, 
tuturor românilor!tuturor românilor!



Apar cheltuieli în prima parte
a săptămânii, fie pentru cele

necesare traiului cotidian, fie pentru
a rezolva chestiuni privitoare la casă
și membrii familiei. Cumva este
vorba despre reluarea unor plă�i care
au rămas restante sau au fost achitate
par�ial. Evită datoriile și ai încredere
că te vei descurca foarte bine cu
toate. Pe de altă parte, sunt șanse de
a�i mări veniturile din activitatea
profesională. 

Multe călătorii pe distan�e
scurte, multe întâlniri și di

aloguri cu persoanele din anturajul
apropiat. Pe lângă rezolvarea
chestiunilor personale și ale celor
dragi, vor intra în sfera ta de interes
și unele demersuri profesionale
restante. Se recomandă pruden�ă,
deoarece min�ile și limbile oame
nilor sunt îngreunate în această
perioadă, existând riscul ca una să se
gândească și una să se vorbească.

Ai nevoie de liniștea și
confortul casei în prima

parte a săptămânii. Rezervă mo
mente pentru a te ocupa de treburile
gospodărești, pentru a dialoga cu
membrii familiei sau pentru a vizita
unele rude. Se vor relua discu�ii
vechi pe teme patrimoniale, dar vor
intra în discu�ie și problemele de
sănătate ale cuiva drag din familie.
Fii alături de cei dragi și asta �i se va
răsplăti înzecit la momentul potrivit!

Rela�iile sentimentale î�i
atrag aten�ia și eforturile.

Se pare că este nevoie de reluarea
unor discu�ii cu cei dragi, despre
subiecte vechi referitoare fie la
rela�iile de cuplu, fie la colaborări
profesionale. Pruden�ă și răbdare,
deoarece se pot isca discu�ii aprinse.
Este dificil de men�inut un dialog
echilibrat, pentru că mentalul tuturor
este umbrit. Nu lua de bun chiar tot
ce auzi acum.

Ai mult de lucru la serviciu,
mai ales că se conturează

venituri suplimentare și asta te
mobilizează rapid. Selectează
priorită�ile, întrucât sănătatea este
vulnerabilă și chiar sunt posibile
neplăceri serioase. Rela�iile colegiale
sunt deficitare, datorită salarizării și a
condi�iilor de muncă. Pruden�ă și
răbdare! Se pot declanșa conflicte pe
termen lung din te miri ce. Rela�iile
parteneriale sunt active.
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H O R O S C O P
2 dec. 2021 – 8 dec. 2021

Taur   (21  apr  -  21  m a i )

Gemeni  (22  mai  -  21  iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

O săptămână focalizată pe
rela�iile cu ceilal�i și pe

ceea ce po�i realiza alături de ei.
Tenta�ia de a te baza mult pe ceea ce
spun sau ce fac partenerul de via�ă,
colaboratorii, rudele este păbugoasă
și ar fi bine să o �ii în frâu. Planuri de
călătorii în străinătate sau de studii.
Deocamdată ac�iunile propriuzise
sunt îngreunate, de aceea preîntâm
pină orice neplăcere prin a te in
forma foarte bine.

Berbec (21 mar - 20 apr)

APEL 
UMANITAR

Cu stimă și respect doresc să aduc la
cunoștin�ă următoarele: sunt cu indice de
handicap de grad II, am un venit de 375 de
lei lunar. Cu multe probleme de sănătate
alături de repetate interven�ii chirurgicale.
Având în vedere recomandările medicale,
necesit din nou o interven�ie chirurgicală la
spitalul Arcadia Iași, unde sunt
monitorizată periodic.

Fiind venitul mic, costul opera�iei este
de 80 de milioane lei. 

Fac apel la persoanele cu suflet și
credin�ă să mi se alăture acestei situa�ii 
pentru a mă putea opera. Dorim tuturor
Mul�umiri, cu speran�a de a putea reuși.

Telefon 0757875522.
05.11.2021

Șuiu Constan�a

ANUN�
CENTRUL ȘCOLAR DE
EDUCA�IE INCLUZIVA
„CONSTANTIN PUFAN”, 

MUN. VASLUI

organizează concurs pentru ocuparea
a două posturi vacante după cum urmează:

– muncitor calificat cu atribuţii de
bucătar – durată nedeterminată, normă
întreagă

– operator introducere, validare și
prelucrare date – 1 post durată
nedeterminată, normă întreagă

Relatii suplimentare la nr. telefon
0235311554 .

A APĂRUT:
Biblioteca jude�eană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a editat o carte carei face mare cinste: DUMITRU V. MARIN – 80/ 

Un jurnalist în slujba culturii/Vaslui, 2021.
Caietul biobibliografic aniversar este realizat de Serviciul de informatizare, Informare bibliografică, Prelucrarea și completarea

colec�iilor, Coordonator Liliana  MOGA.
Seria PERSONALITĂ�I VASLUIENE – Aniversări, nr. 15, are un număr de 64 de pagini.
CAPITOLE:
Argument
 Reper biografice
 Bibliografie
 Lucrări publicate (nu sunt toate cele 52)               
 Activitate publicistică
 Interviuri și dialoguri
 Consemnări în presa locală (despre…)            
 Referin�e critice
 Aprecieri critice
 ICONOGRAFIE
Sub semnătura directorului editorial Gelu Voicu Bichine� adăugăm: „documentare: Liliana Moga, Alina Tănasă, Anca Chelaru/Coperta

Bârlad online photo Gallery – Lansare de carte prof.dr. Dumitru V. Marin la Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu” Bârlad.
Aceste pagini biobibliografice demonstrează încă o dată (prima oară acum un deceniu la cea cu nr 8) profesionalismul slujitorilor

aceste institu�ii de cultură din Vaslui.
O biobibliografie pentru azi și pentru mai târziu.

Dumitru V. MARIN



Cu mai bine de un an în urmă o idee năstrușnică a însemnat
înfiin�area Bibliotecii publice private de pe strada Frunzelor nr. 2,
adică în balconul casei unde locuiesc.

Am pus rafturi, căr�i, ziare, reviste, cam în bătaia prafului, a
vântului, a soarelui și… a ho�ilor. Astăzi, chiar alături de statuia
înlăn�uită ridicată să amintească mereu de comunistoizii care mă
ocultează de o via�ă.

A fost o încercare publică și acum trag concluzia că a meri
tat: sau furat pu�ine căr�i, destul de pu�ine reviste (M.C.R.), dar sau
luat foarte multe ziare. Chiar am zis/scris atunci: căr�ile se împrumută
și ziarele se pot lua gratuit.

Astăzi am văzut pe un domn, Moise care a adus și depus
circa 30 de căr�i și cărticele, mai ales cu con�inut religios și lea pus
în rafturile de la stradă. Mam mirat, foarte, dar tocmai pentru dona�ia
sa de căr�i, calendare și icoane îi MUL
UMESC FOARTE
CĂLDUROS.

Alături de mine, de Ion N. Oprea, de Valeriu Lupu și foarte
pu�ini al�ii, am pus la dispozi�ia cui vrea un număr de căr�i din cultura
universală, de căr�i proprii, de reviste INTERNA
IONALE, de ziare,
pliante, broșuri.

E singura ini�iativă de acest fel din Vaslui.
Dat fiind că pagubele materiale nu sunt așa mari, dar

câștigurile de lectură sunt îmbucurătoare, zilele următoare vom reor
ganiza acest fel de BIBLIOTECĂ PUBLICĂ.

Dumitru V MARIN

ANUN�ANUN�
Ziarul Meridianul de Iași

VasluiBacău primește abonamente
pentru anul 2022. Noi vă oferim cele
mai relevante știri despre via�a co
munelor Moldovei și din via�a
culturală a jude�ului, știri din în
treaga zonă a Moldovei. Suntem
alături de dumneavoastră de peste
trei decenii. Noi vă oferim o
perspectivă sintetică asupra spa�iului
politic și sociocultural în care trăi�i.

Abonamente pe str. Frunzelor,
nr. 2, Vaslui sau telefonic la unul din
tre numerele 0744.231.380, 0758. 361.236
sau 0235.361.236, de luni până vineri
între orele 09.00 – 16.00.

Ești foarte solicitat de către
șefi și autorită�i. Atât la ser

viciu, cât și acasă în mediul familial
se conturează reuniuni și discu�ii im
portante pe teme financiare și patri
moniale. Dar, în culise există detalii
ascunse, inten�ii defavorabile �ie
mascate bine cu vorbe dulci, aspecte
de care ar trebui să �ii cont. Vocea ta
interioară, te anun�ă când este bine
să te retragi dintro conversa�ie sau
dintro interac�iune cu ceilal�i.

Se conturează cheltuieli co
mune cu al�ii și discu�ii

aprinse privitoare la moșteniri, par
taje, venituri suplimentare din activ
itatea profesională desfășurată.
Cumva, tema financiară principală
vizează segmentul profesional și
condi�iile de lucru care atrag mai
mult sau mai pu�in câștiguri
substan�iale. Datorită și pentru antu
rajul profesional este posibil să
cheltuiești sume importante.

Rela�iile cu prietenii sunt
dinamice și destul de

obositoare. Temele principale de
dezbatere se referă în mod special la
personalitatea ta și la felul în care
rela�ionezi cu ceilal�i. Traversezi o
perioadă în care gândurile și comu
nicarea sunt umbrite, îngreunate, ex
istând riscul să strici gratuit rela�ii și
situa�ii bune. Evită dialogurile
ample, ascultă mai mult și vorbește
mai pu�in.

Ești foarte solicitat de către
șefi și autorită�i. Atât la ser

viciu, cât și acasă în mediul familial
se conturează reuniuni și discu�ii im
portante pe teme financiare și patri
moniale. Dar, în culise există detalii
ascunse, inten�ii defavorabile �ie
mascate bine cu vorbe dulci, aspecte
de care ar trebui să �ii cont. Vocea ta
interioară, te anun�ă când este bine
să te retragi dintro conversa�ie sau
dintro interac�iune cu ceilal�i.

Ai nevoie de odihnă în
primele zile ale acestei

săptămâni. Se pot eviden�ia afec�iuni
vechi, de aceea fii prudent și
îngrijeștete pe îndelete. Pe de altă
parte, sunt posibile dialoguri tăinuite
cu persoane de încredere din antura
jul apropiat. Informa�iile ob�inute
acum pe căi neconven�ionale î�i vor
fi de mare ajutor întrun viitor
apropiat. Pruden�ă și discre�ie! Evită
să�i divulgi planurile de viitor.

Sunt zile bune pentru
schimbări personale. Re

zervă momente și gândeștete cum
anume dorești să se desfășoare via�a
ta de acum încolo, ce anume vrei să
realizezi concret și ce fel de rela�ii ai
nevoie să dezvol�i. Chiar dacă stările
tale de spirit sunt oscilante, cu pu�in
efort și bunăvoin�ă vei depăși totul
cu bine. De mare ajutor �iar fi un di
alog cu cineva din anturajul apropiat.
Însă, este posibil să�i displacă.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)

Meridianul, joi, 2 decembrie 2021

H O R O S C O P
2 dec. 2021 – 8 dec. 2021 Locuri de muncă

în Vaslui
– S.C. CORAI STYLE SALON 1 administrator societate

comercială, 1 coafor stilist, 1 frizer, 1 cosmetician, 1 maseur
– S.C. BOGDANA  COM 1 șofer, 1 manipulant depozit

construc�ii, 1 sudor
– S.C. PRISCOM 1 șofer dubă, 2 manipulan�i
– S.C. AGROOLIVER 1 inginer agronom, 1 mecanizator
– S.C. DARIENSEM 1 manipulant marfă
– S.C.  PANISOF 1 șef sec�ie, 5 brutari, 5 șoferi
– I.I.  SPIRIDON MARA 1 bufetier
– S.C. SAFIR  S.R.L. 12 ambalatori manual, 2 operatori

mașini etichetat, 10 sortatori produse, 2 operatori sortare carcare
păsari, 3 operatori MU automate și semiautomate, 2 operatori aba
torizare păsări, 3 manipulan�i mărfuri, 2 electricieni între�inere 
repara�ii, 1 lăcătuș  mecanic, 1 asistent manager marketing,  reprezen
tant comercial, 1 operator fabrica�ie flux, 1 instalator instala�ii tehnico
 sanitare, 1 operator tratare și epurare, 1 șef proces fabrica�ie, 2
conducători auto transport rutier mărfuri, 1 analist calitate

– SC VIGONEX TRANS SRL 5 șoferi
– S.C. UNGUREANU TRANS 20 muncitori necalifica�i, 3

zugravi, 3 zidari rosari
– SC DANINA LINE SRL 10 confec�ioneri
– SC MOPAN SUCEAVA SASECTIA VASLUI 6 brutari
– S.C.  ZUGRADEC 2 zugravi, ipsosari, tapetari, vopsitori,

1 dulgher, 2 zidari rosari, 1 muncitor necalificat construc�ii
– S.C. FANION 1 șofer, 2 îngrijitori animale, 1 sudor
– SC BICO INDUSTRIES SA 5 mecanici, 1 inginer

mecanic, 1 inginer textilist, 2 manipulan�i marfă
– SC MOBINAL CODRIANU SRL 2 tâmplari
– SC KRISTODENT SRL 1 tehnician dentar
– S.C. CONFECTII  S.A. 10 confec�ioneri, 9 muncitori

necalifica�i
– S.C. Fca. De carne MORANDI 2 manipulan�i, 1 electri

cian, 1 mecanic între�inere, 1 inginer tehnolog, 30 operatori abato
rizare

–  S.C. LCL ROMANIA 5 confec�ioneri, 10 muncitori neca
lifica�i industria confec�iilor

– S.C. UDI OLIVIAMA 1 lucrător gestionar
– DMB  GRUP  CONSTRUCT 15 fierari betoniști, 15 dul

gheri, 15 muncitori necalifica�i
– S.C. NEXT BRAND MARKETING 1 îngrijitor clădiri
– S.C. KALBYLAR 3 croitori, 2 CTCiști, 14 confec�ioneri

asamblori articole textile
– S.C. PIXI   GIFT 1 lăcătuș mecanic
– S.C. BALESTEANU 1 lucrător comercial, 2 ajutor

bucătar
– S.C.   DC  COMERCIAL 3 manipulan�i marfă, 2 șoferi
– S.C. BYA  KATY  CONSTRUCT 3 muncitori necalifica�i

în construc�ii, 3 zidari, 1 betonist
– S.C. ISTENTAL OFFICE  ART 1 asistent medical gene

ralist, 1 medic generalist
– S.C. RAFFIOLAND 5 Muncitori constructori, 2 dulgheri
– S.C. NEPOTU DANILIV 2 lucrători comercial
– APELE   ROMANE 1 agent hidrotehnic, 1 șofer
– S.C. MOBVAS  CONCEPT 5 tâmplari universali, 2 vop

sitori lemn, 1 muncitor necalificat la ambalarea pieselor
– S.C. EUROLUX 1 bucătar
– S.C. SHERIFF  GUARD PROTECTION 5 agen�i securi

tate
– Departamentul pentru situatii de urgenta Vaslui – PODUL

INALT 20 solda�i profesioniști (servant)
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Săgetător  (22 nov - 20 dec)

WWW.TVV.ROWWW.TVV.RO

BIBLIOTECA STRADALĂ
DE LA VASLUI



actualitate www.tvv.ro66 Meridianul, joi, 2 decembrie 2021

CREDEN�IONALE ȘI CREDEN�IONALIȘTI VASLUIENICREDEN�IONALE ȘI CREDEN�IONALIȘTI VASLUIENI
Nu cunoaștem materiale despre prezen�a vasluienilor, ori a moldovenilor la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918. Am afirmat că, atunci, de la Chișinău, unde era coordonatorul

român pentru cultura în limba română în Basarabia, maiorul Tudor Pamfile a trimis o delega�ie care să fie printre cei 100.000 de participan�i din toată �ara. Aspectul are o importan�ă
istorică deosebită, pentru că venea în sprijinul delega�iei basarabene (poate și alte scopuri) de după 27 martie 1918, când se proclamase unirea cu Patria mamă. 

Creden�ionalele vasluienilor, cele bine cunoscute de noi, sunt de dată mai recentă și anume din 1990, când reprezentan�i ai jude�ului (prefectură și comune) au depus la Muzeul
UNIRII, întro dispozi�ie patriotică remarcabilă, sub semnătură personală, cele 79 de documente cu con�inut unic (v. pag. 12), în diminea�a zilei de 1 Decembrie, după care au participat
la Sesiunea solemnă a Parlamentului dedicată sărbătoririi Zilei Na�ionale a României (de la Alba Iulia), apoi la marea adunare na�ională. Documentul de înregistrare poartă nr.6812, fila
pentru Vaslui. 

Plecăm de la documentul de referin�ă „Reprezentan�ii jude�ului Vaslui participan�i la Sesiunea solemnă a Parlamentului… din ziua de 1 decembrie 1990”, după care au urmat
festivită�ile cu și pentru miile de participan�i, în fapt un miting de mari propor�ii pentru Ion Iliescu și F.S.N. care a contribuit la succesul mare la alegerile din 1992 și la cooptarea altor
forma�ii și partide în structurile administrative și politice, printre care ecologiștii reprezenta�i de Dumitru V. Marin și Vasile Ghiga. În fapt sa urmărit și prezen�a celorlalte partide,
pentru pluralism, dar în jude�, nu prea erau, doar câ�iva oportuniști sărind imediat pe func�ii. 

Pentru cine nu știe CREDEN
IONALELE, cele din 1918, erau împuterniciri (ca legitimări oficiale) emise de organizări locale spre a putea participa, sus�ine și vota pentru
Unire, cea mai cunoscută grupare fiind cea din Galtiu (mereu invocată), dar erau destule din mai toate localită�ile Ardealului istoric. Na lipsit nici cea din Bucovina care, doar, cu două
zile înainte, pe 28 noiembrie își declarase apartenen�a la România. 

Tabelul, deja publicat dar reluat și alături, cuprindea reprezentan�ii oficiali ai administra�iei în frunte cu prefectul Teodor Tărnăuceanu, viceprimar al municipiului, ec. Marin
Nistor, reprezentan�ii principalelor partide ale momentului: liberal (Dorel Juverdeanu), P.N.
.C.D., Mișcarea Ecologistă din România, M.E.R. (prof. Marin Dumitru) și P.E.R. (Vasile
Ghiga), dar mai ales primari, viceprimari sau al�i func�ionari din comunele de atunci. După cum se poate vedea lipsesc semnăturile celor din Băcani, Todirești, Zorleni, a viceprimarului
de Bârlad, Didu Clapon, a profesorului Silviu Cristea de care nu ne amintim că au fost prezen�i, totuși. 

Înainte de plecare sa făcut fotografia colectivă a delega�iei, sub cupola Palatului prefecturii, un document de mare importan�ă astăzi, când trebuie să vorbim de resus�inerea
entuziastă a actului na�ional din 1 decembrie, când, iată, putem face dovada că și cei din platoul central al Moldovei (desigur toate jude�ele șiau trimis mesageri) au fost prezen�i și au
sus�inut noua Sărbătoare Na�ională a României. 

Dintre cei prezen�i atunci șis mărturisitori astăzi, nominalizăm pe Petrică Chiriac, atunci viceprimar, azi, primar la Duda Epureni, pe Ionel Corciovă, atunci agent agricol, azi
primar al comunei Tutova, pe prof. Dumitru V. Marin, atunci președintele M.E.R., azi directorul Grupului de presă vasluian și recordman mondial în presă, de ec. Marin Nistor, atunci
viceprimar la Vaslui, ajuns Director economic al Consiliului Jude�ean Vaslui, azi pensionar, de Vasile Stoica, atunci sindicalist, azi primar la Băcani; amintim de T. Tărnăuceanu, V.
Ghiga, D. Juverdeanu ș.a.

Iatăi pe cei care au semnat la 1 decembrie 1990 o adevărată pagină de istorie, care au devenit mai apoi prin muncă și învă�ătură, cetă�eni de nădejde întro comunitate mereu
în ZODIA DUȘMĂNIEI și a imprevizibilită�ii; dar având valoarea ini�ială au reușit să se impună, să se afirme prin realizări, să crească dea lungul acestor 28 ani. Ei vor rămâne pururi
reprezentan�i cu creden�ional eliberat de obște în fa�a unui viitor imprevizibil (totuși) în devenirea istorică a �ării, na�iunii și limbii române. Noua cultură existen�ială careși delimitează
sfera specifică astăzi, va avea nevoie să se sprijine și pe fapte din istorie, adică adevăruri dovedite. Și dacă va fi așa, iată, CREDEN
IONALE ȘI CREDEN
IONALIȘTII noștri:

Vasile STOICA, 
primarul 

comunei Băcani

Ion CORCIOVĂ, 
primarul 

comunei Tutova

Petrică CHIRIAC, 
primarul 

comunei Duda
Epureni

� 1990

2018 �

Dumitru V. MARIN, 
la prima emisiune TVV 

24.12.1990

Marin NISTOR, 
n. 8.02.1952 

fost viceprimar 
al municipilui Vaslui

Material apărut în Meridianul IașiVasluiBacău, Nr. 47 (1877) de joi 29 noiembrie 2018 (Cu ocazia CENTENARULUI)
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Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A  a p ă r u t  n r. 2 8 / 2 0 2 1
Revista noastră interna�ională de care suntem

tare mândri, are  șapte ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare

grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 803 colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc

este de departe cel mai atractiv din Moldova și ocupă
„sectorul” dinspre jurnalismul cultural.

 Fie și doar după atât de pu�in timp, sus�inerea
noastră este numeric și mai ales valoric
EXCEP�IONALĂ.

D.V.M.

La mul�i ani, România!La mul�i ani, România!

Neculai CIOFU, Neculai CIOFU, 
primarul comunei DĂNEȘTIprimarul comunei DĂNEȘTI

Toader DIMAToader DIMA
primarul comuneiprimarul comunei

BEREZENIBEREZENI

Ion DOROBAN�UIon DOROBAN�U
primarul comuneiprimarul comunei

BOGDĂNEȘTIBOGDĂNEȘTI

Lungu CRISTIANLungu CRISTIAN
primarul comuneiprimarul comunei

COROIEȘTICOROIEȘTI

La mul�i ani 
de 1 DECEMBRIE!

Dragi români, Dragi români, 
LA MUL�I ANI!LA MUL�I ANI!

LA MUL�I ANI!LA MUL�I ANI!

Petrică CHIRIACPetrică CHIRIAC
primarul comuneiprimarul comunei
DUDA EPURENIDUDA EPURENI

Daniel DOBRANICIDaniel DOBRANICI
primarul comuneiprimarul comunei

DELEȘTIDELEȘTI

LA MUL�I ANI!LA MUL�I ANI!

LA MUL�I ANI LA MUL�I ANI 
și multă sănătate!și multă sănătate!

La mul�i ani de ZIUA ROMÂNIEI!

Hora�iu CĂRĂUȘU, Hora�iu CĂRĂUȘU, 
primarul comunei BĂCEȘTIprimarul comunei BĂCEȘTI

Neculai MORARU,Neculai MORARU,
primarul comuneiprimarul comunei

FĂLCIUFĂLCIU

La mul�i ani La mul�i ani 
de 1 DECEMBRIE!de 1 DECEMBRIE!

Nistor DUMITRACHENistor DUMITRACHE
primarul comuneiprimarul comunei

IVEȘTIIVEȘTI

LA MUL�I ANI, LA MUL�I ANI, 
românilor!românilor!

Dorul AGAFI�EIDorul AGAFI�EI
primarul comuneiprimarul comunei

MICLEȘTIMICLEȘTI

Ioan TODIRAȘCUIoan TODIRAȘCU
primarul comuneiprimarul comunei

OȘEȘTIOȘEȘTI

Vasile Cezar TICUVasile Cezar TICU
primarul comuneiprimarul comunei

PUIEȘTIPUIEȘTI

LA MUL�I ANI!LA MUL�I ANI!

LA MUL�I ANI LA MUL�I ANI 
și multă sănătate!și multă sănătate!

LA MUL�I ANI, LA MUL�I ANI, 
tuturor românilor!tuturor românilor!

Mădălin POPAMădălin POPA
primarul comuneiprimarul comunei

VOINEȘTIVOINEȘTI

LA MUL�I ANI, LA MUL�I ANI, 
românilor!românilor!

Silviana BAHRIM,Silviana BAHRIM,
primarul comuneiprimarul comunei

VUTCANIVUTCANI

Ionel CHIRATCU,Ionel CHIRATCU,
primarul comuneiprimarul comunei

ZĂPODENIZĂPODENI

La mul�i ani La mul�i ani 
de 1 DECEMBRIE!de 1 DECEMBRIE!

Dragi români, Dragi români, 
LA MUL�I ANI!LA MUL�I ANI!
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Acolo undes nalţi stejari
Şi cât stejarii, nalţi îmi cresc
Flăcăi cu piepturile tari,
Ce moartean faţă o privesc;

Acolo undes stânci şi munţi,
Şi ca şi munţii nu clintesc
Voinicii cei cu peri cărunţi
În dor de ţară strămoşesc;

Acolo undei cer senin
Şi ca seninul cer zâmbesc
Femei, ce poartă lal lor sân
Copii ce pentru lupte cresc,

Acolo este ţara mea
Şi neamul meu cel românesc!
Acolo eu să mor aş vrea,
Acolo vreau eu să trăiesc!

Acolo unde întâlneşti
Cât ţine ţaran lung şin lat
Bătrâne urme vitejeşti
Şi osul celor ceau luptat;

Şi unde vezi mii de mormane,
Sub careadânc sau îngropat
Mulţime de oştiri duşmane,
Ce cu robia neau cercat;

Şi unde dorul de moşie
Întotdeauna drept a stat,
Şi bărbăteasca vitejie
Ampodobit orice bărbat,

Acolo este ţara mea
Şi neamul meu cel românesc!
Acolo eu să mor aş vrea,
Acolo vreau eu să trăiesc!

Ioan NENI�ESCU

�ARA MEA

În aceeaşi limbă
Toată lumea plânge,
În aceeaşi limbă
Râde un pământ.
Ci doar în limba ta
Durerea poţi so mângâi,
Iar bucuria
So preschimbi în cânt.

În limba ta
Ţie dor de mama
Şi vinul e mai vin,
Şi prânzul e mai prânz.
Şi doar în limba ta

Poţi râde singur,
Şi doar în limba ta
Te poţi opri din plâns.

Iar când nu poţi
Nici plânge şi nici râde,
Când nu poţi mângâia
Şi nici cânta,
Cual tău pământ,
Cu cerul tău în faţă,
Tu taci atunce
Tot în limba ta.

Grigore VIERU

ÎN LIMBA TA

Zgomot trist în câmp răsună!
Vin strigoii, se adună,
Părăsind a lor sicrie.
Voi, creştinelor popoare,
Faceţi cruci mântuitoare,
Căci e noapteangrozitoare,
Noaptea Sfântului Andrei!

Vântul suflă cu turbare!
A picat stejarul mare,
Cerul sa întunecat!
Luna saltăngălbenită,
Printre nouri rătăcită,
Ca o luntre părăsită
Pe un ocean turbat.

Bufnele posomorâte,
În a lor cuiburi trezite,
Ţipă cu glas amorţit.
Lupii urlă împreună,
Cu ochi roşi ţintiţi la lună,
Câmpul geme, codrul sună,
Satan pe deal sa ivit!

Iatăl! iată, Satan vine,
Răzbătând prin verzi lumini,
Peun fulger scânteietor.
Umbre, stafii despletite,
Cucuveici, iele zburlite
Şi Rusaliile pocite
Îl urmează ca un nor!

Sus, pe turnul fără cruce,
Duhulrău zbierând se duce,
Şi tot turnul sa clintit!
Miezul nopţiin aer trece
Şi, lovind arama rece,
Ore negre douăsprezece
Baten clopotul dogit.

Strigoimea sendeseşte,
Horă mare învârteşte
Lângă turnul creştinesc.
Iar pe lângă alba lună
Nouri vineţi se adună,
Sempletesc întro cunună
Şi împrejurui senvârtesc.

Voi, cu suflete curate,
Cu credinţi nestrămutate,
Oameni buni, femei, copii!
Voi, creştinelor popoare,
Faceţi cruci mântuitoare,
Căci e noapteangrozitoare,
Noaptea Sfântului Andrei!

Acum iată, pe mormânturi,
Clătinaţi, bătuţi de vânturi,
Toţi strigoii sau lăsat.
Aşezaţi întrun rond mare,
Adânciţi în întristare,
Pe sicriuşi fiecare
Oaseleşi a rezemat.

Unul zice: Eu în viaţă
Cu o mână îndrăzneaţă
Multe drepturi am răpit!
Răpitam pâinea de hrană
Unei gingaşe orfană
Ce, pierdută şi sărmană,
În mizeriea pierit!

Altul zice: Eu în lume
Am avut putere, nume,
Căci am fost stăpânitor!
Dar în oarbami lăcomie,
Pentruo seacă avuţie,
Am împins în grea urgie
Pe sărmanul meu popor!

Altul zice: Eu în ţară
Fostam o cumplită fiară,
Plină de amar venin!
Împotriva ţării mele
Făptuitam multe rele,
Şiam legato în lanţuri grele
Şiam vânduto la străin!

Foc şi urăn veşnicie
Pe voi cadă, pe voi fie!
Strigăatunci un glas ceresc.
Şi pe loc cad în morminte
Păcătoaseleoseminte.
Iar pe zidurile sfinte
Treceun foc dumnezeiesc!

Vasile ALECSANDRI

NOAPTEA SFÂNTULUI ANDREI
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MOMENTUL OPORTUN
Îmi caut o nevastacum
Cât soartami este încă fastă
Şi nu rostesc de mă afum
Mai cauto, te rog, nevastă! 

ROMANŢĂ PENTRU 70 DE
ANI
Când umple de suspine zarea
Vecina ce o tot pândeşti
Te poţi uita căci şi uitarea
E scrisăn legileomeneşti

HELEŞTEUL EXPERIMEN
TAL DIN CALAFAT
Făcut cu bani europeni
Şin doar două luni secat
Putem privi prin buruieni
Cum cresc peştii pe uscat.

FESTIVALUL PIFTIILOR
DIN TISMANA
Pentru poftă de mâncare
Începutam co răchie
Încă una… Repetare…
Nam mâncat, am fost piftie!

FRUCTELE IUBIRII
Cu ochii ca mura 
Crescutăn potecă
O fragăi e gura…
Mia dat şio ciupercă…

VIOL ATROCE
Dom’ ministru la Cultură
A fost prins când practica
Fantezii cu multă ură
Violând gramatica. 

Mihai BATOGBUJENI�Ă 

RESPECTÂND POSTURILE
De post mănânc, nu abuzez,
De post mă �in, cunverșunare,
Căi bun și postul, precizez,
Dar parcăaș vrea… un POST
mai mare!

PARADA OUĂLOR ÎNCON
DEIATE
Ouăle frumos vopsite
Spun spre cloșca din ogradă:
De eram și noi clocite,
Cine mai făcea paradă!

VÂRSTA A PATRA
Acum când am îmbătrânit,
La capăt sunt de pistă,
Mii organismul șubrezit…
Dar visul mai rezistă!

Ecaterina SOFRONIE

OPŢIUNE
Ştie azi o ţarăntreagă:
Medici bine pregătiţi
Nu mai stau aici pe şpagă;
Merg "afară"...căs plătiţi.

CĂZUT... LA DATORIE
A băut vreo zece kile,
Iar spre seară, la priveghi,
Spuneau:  A murit cu zile
Fi'ndcă vinul... era vechi!

CHIRIAŞUL
Întrebat despre chirie,
A răspuns peun ton hazliu:
 Să plăteşti o datorie
Niciodată... nui târziu!
Constantin MOLDOVEANU
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A APĂRUTA APĂRUT

„Limba română la sine acasă e o împărăţie
bogată, căreia multe popoare iau plătit banii în
aur. A o dezbrăca de averile pe care ea lea adunat
în mai bine de 1000 de ani, înseamnă a o face din
împărăteasă cerşetoare…”

(Mihai EMINESCU)

„O patrie fără de nume nu este o patrie.
Limba română este patria mea. De aceea, pentru
mine, muntele munte se zice, de aceea, pentru mine
iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine izvorul
izvorăște, de aceea, pentru mine via�a se trăiește.”

(Nichita STĂNESCU)

Iaș aten�iona pe to�i academicii săl observe pe Elon Musk, ce atitudine are și
cum vorbește, cum se exprimă în prezentările sale:
https://www.youtube.com/watch?v=9vsj8lznZG0&ab_channel=InnerVision 

Instinctul său și entuziasmul sunt cu văi și dealuri înaintea gurii. Orice profesor
de Limba Română iar da nota trei și lar lăsa repetent. Chiar și un profesor de engleză 
lar nota cu slab sau satisfăcător. Însă, dacă privim la realizările sale, la ideile sale 
progresiste și inovatoare, la imperiul pe care la construit, nu știu dacă îi certifică pe 
profesorii de azi și pe academici că au dreptul să dicteze evolu�ia civiliza�iei. Dar, dacă 
sar implica să orienteze mersul omenirii pe o direc�ie bună, ar fi demni de tot respectul și
de toată lauda.  Liantul fiind, cu certitudine limba. Din păcate, limba e azi un instrument
de înrobire prin tot felul de șiretlicuri diavolești.

După părerea mea, omul înainte de a scrie și citi ar trebui să înve�e să dialogheze
cu natura, cu spa�iul înconjurător, cu via�a și problemele ei și, abia mai târziu să înve�e să
scrie și să citească pentru ași comunica experien�a.

Elon Musk ne demonstrează cât de înapoiată e limba scrisă și citită, dezvoltată și
păzită de academici. O parte din marii intelectuali sunt slujitorii sistemului. Nu? Ei nu sunt
independen�i clarvăzători ai speciei umane. Eu nu acuz, nu pun etichete, nu generalizez,
doar observ. „Unde este elita intelectuală?” – se întreabă filosoful, prof. univ. dr., fost 
ministru, Andrei Marga. Și are dreptate. În lume sunt „n” Academii care includ somită�ile
cunoașterii umane, erudi�i, savan�i, genii... De ce sunt „cumin�i”, tăcu�i și pasivi fa�ă de
toate fenomenele negative ale contemporaneită�ii.  

Poate, nu e vina lor. Așa au fost specializa�i. În istorie sunt mul�i împlini�i care
au făcuto în ciuda marcării negative din școli. Corpora�iile hrăpăre�e de azi au dato 
dracului de virgulă și punct, nui interesează comuniunea, ci doar profitul. Lăcomia și
prădarea se înva�ă în cluburi secrete. Această toleran�ă a societă�ii fa�ă de escroci și profitori
ne va costa. Eu nu îi ponegresc, ci vreau săi trezesc din "boctării de noapte" ( pe paznicii
de noapte de pe vremea comunistă, în Banat îi numeam  boctări) care au devenit azi slugi
la zeii care ordonează dreptul de a fi. Limba, în loc a fi înnobilată este ciopâr�ită și
cotonogită, adusă la nivel de olog, încât nu știu dacă Dumnezeu ar mai putea spune că la
început a fost Cuvântul. Academicii nu trebuie să ezite ai amenda pe cârmuitorii
institu�iilor atunci când prostituează identitatea institu�iei și a na�iunii care ia ales prin 
atitudinea și deciziile lor. Dacă își pierd caracterul și demnitatea celor 7 ani de acasă (lucru
pierdut azi), mai bine mort în picioare decât strivit precum viermele.

Elon Musc a fost refuzat de mul�i indivizi, așaziși doctori în meserie, nevrând
nimeni săl angajeze, crezândul prostălău și peltic și ca el sunt multe exemple în lume.
Urmărind clipul, am scris textul gândindumă la complezen�a și slugărnicia sau mai bine
slugărnicia păzitorilor limbii și ai eticii na�ionale.

Instinctul are o evolu�ie de miliarde de ani, în compara�ie cu instrumentul scrierii
și al vorbirii limbii stabilite de stat. Limba, natural ar trebui urmărită și pescuită, ascultată
din instinctul și natura omului, observată și adaptată la emo�iile conștientului. Să se 
redescopere și reinventeze până la claritatea adevărului absolut. Ori, noi o șlefuim în așa
măsută încât să devină o colivie perfectă de înlăn�uire a sufletului, a conștiin�ei. Să nu aibă
dreptul de a se uni cu absolutul. Și asta o fac putorile (cei leneși să transpire cinstit pentru
via�ă), golanii care te urmăresc din spate și te lovesc cu parul pentru portofel. Apoi se laudă
de înaltul lor standard și organizează tot felul de showofuri ca să se dea mari. În realitate,
ei sunt parazi�ii conștiin�ei divine. Sunt motorul arderii rapide și a exterminării fizice
umane. E una din căile preferate de Moarte.

Înăl�area omului spre absolut ar aduce Moartea prea aproape de Divinitate, de
Creator care iar descoperi șiretlicurile murdare  și ale ei puturoase. Pentru că moartea e
pusă în rol să contribuie la ridicarea „sofisticată  înnobilată” spre absolut a conștiin�ei
omului.

Așa că numi vorbi�i de eroii de azi, apărători ai speciei umane. Exemplele 
împânzesc planeta și istoria. CRIMINALI, CRIMINALI, ESCROCI, ESCROCI și LAȘI.

Experien�a vie�ii noastre nu e a viermelui care se gâdilă plăcut în latrine, ci e a
neînfricatului care are curajul să simtă gustul lacrimei, tăișul sabiei, vântul, fluieratul
glon�ului și al scâncetului de mamă și fiu.

A mai trecut o zi și se uită, se ignora cu bună știin�ă că putem vorbi corect limba
și să avem atitudinea lui Elon Musk.

Ben TODICĂ

PARADOXUL 
ZILEI DE AZI

GÂNDURI DE POET LA  ZIUA  ROMÂNIEI

SUB TRICOLORSUB TRICOLOR
mărită Ţară, team luat cu mine.
eu zilnic te salut  în TRICOLOR
şi în Carpaţii tăi măntorc la tine
săţi sorb din suflet amfore de dor.

de ZIUA TA românii vin în Ţară.
e grea înstrăinarea – nu uita,
căi vară, toamnă, iarnă, primăvară
noi flori de dor sădim pe palma ta.

...seaude că necazuri te apasă.
că paşii tăi prin griji se poticnesc,
seaude că nai ce să pui pe masă
şi că feciori deai tăi te ponegresc.

tu iartăi MamăŢară  demnitate
mai ai, că ţiau lăsat străbunii daci,
şi bun e Domnul – şi cu bunătate
îi satură în veci...pe cei săraci.

şi azi – de ZIUA TA, iubită ŢARĂ,
poetuşi pune aripi vultureşti
şi vine în Carpaţi şi îţi presară
poeme: LA MULŢI ANI SĂ NE TRĂIEŞTI!

George FILIP
Montreal, Canada
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SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI ÎN LUNA DECEMBRIESUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI ÎN LUNA DECEMBRIE

UNDREA�
UNDREA�

Denumirea populară a lunii Decembrie este Undrea, dar şi Luna lui Cojoc, Ningău
sau Luna lui Andrei; sunt şi ziceri populare despre luna Decembrie: „În Undrea, iarnai grea”
sau „Undrea geros aduce an manos” şi se spune că această lună fiind geroasă, gerul înţeapă de
parcăţi baga ace, undrele, andrele în piele. În categoria prevestirilor de timp, vecine cu
superstiţia, se mai spune că „De va fi Crăciun ploios, va fi Paşte friguros” sau “cum va fi vremea
la începutul lui Decembrie, tot aşa va fi timp de zece săptămâni”.

Zilele Bubatului
Luna Decembrie începe cu ciclul de sărbători trinitare, între 46 Decembrie, con

sacrate vărsatului, una dintre bolile cele mai temute în mediul rural. Sfânta Varvara îi apară pe
copii, pe mamele lor, pe tinerele fete, dar şi pe mineri; se ţine în ziua de 4 Decembrie, pentru
a nu se îmbolnăvi. Superstiţia cere ca în dimineaţa acelei zile, toţi ai casei săşi facă semnul
crucii pe faţă cu miere de stup, pentru a se feri de bubat. Tot în această zi se dau de pomană
turte sau azimi calde şi unse cu miere, pentru ca şi vărsatul să fie cald, moale şi dulce. Nu e
bine să laşi copiii să mănânce porumb copt, fasole sau seminţe de dovleac, pentru ca erupţia să
nu fie mare şi deasă ca seminţele respective. Superstiţia cere ca în această zi să nu se poarte
straie negre, nici să nu se fiarbă în vase negre, ca să nu se facă tăciune în grâne.

Mai este o superstiţie: în această zi se pun în apă crengi de măr sau de vişin în apă,
care se lasă până la Florii. Dacă aceste rămurele înfloresc până atunci, e semn că anul va fi
mănos, iar dacă nu, va fi secetos. Cea de a doua zi a acestei sărbători a bubatului, 5 Decembrie,
este ziua Sfântului său Sfintei Sava, o personalitate enigmatică în virtutea ambivalenţei numelui;
elementul central al sărbătoririi îl constituie pomană rituală. Ziua de Sf. Sava este bună pentru
magie: se iau trei lumânări şi se pun la icoana sfântului; când cineva aiurează, înnebuneşte sau
strigă a lingoare, se aprind lumânările pe rând, se picura câte trei picături de ceară din fiecare.
Ceară picata se strânge cu grijă şi se pune sub pernă bolnavului.

Crăciunul copiilor
Închizând cele trei zile consacrate vărsatului, ziua de Sf. Nicolae este pe 6 Decembrie.

Sf. Nicolae însumează numeroase atribuţii: protector al copiilor, dar şi al tâlharilor, al
corăbierilor şi al oştenilor. El este primul Moş darnic sau justiţiar, care le face cadouri copiilor
odată cu venirea iernii; de aici şi altă denumire a zilei de 6 Decembrie – Crăciunul Copiilor. O

vorbă populară spune „când îşi scutură Sf. Neculai barba lui cea albă, ninge negreşit”. Sf. 
Nicolae se serbează pentru ajutor la boli şi mai ales la lovituri, dar şi pentru vite. Şi în această
zi se pun crenguţe de pomi fructiferi în apă, pentru a înflori până la Anul Nou, cu care ocazie
se aprecia şi rodul livezilor. Sf. Nicolae bucurânduse de un statut deosebit în panteonul popular,
era firesc că sărbătoarea lui să fie una complexă a cărei sacralitate se prelungeşte până pe 7
Decembrie, când se serbează Ciuda lui Sf.  Neculai, zi în care nu se lucrează, se fac praznice
pentru cei morţi de moarte năpraznică, înecaţii, mâncaţii de lupi, precum şi pentru cei pierduţi
fără urmă prin lume. În aceeaşi zi este Sf. Filofteia, care se ţine de către fete pentru a fi ajutate
în căsătorie şi în lehuzie, dar şi de către gospodari pentru binele vitelor din bătătură.

Ajunul Crăciunului – Moş Ajun

Înainte de Ajun, pe 20 Decembrie este ziua Ignatului. Urmează sărbătoarea Ajunului,
pe 24 Decembrie, patronata de Moş Ajun, stăpânul Timpului, care prefigurează anul care pleacă,

dar şi deţinătorul puterii anului ce vine.
Superstiţia spune că la miezul nopţii dinspre
Crăciun apa se preface în vin, iar dobitoacele
vorbesc. La fel, în Ajun se dă copiilor să
mănânce bostan pentru a fi graşi peste an; e

bine să mănânci peşte în Ajun, ca să nu te scu
ture  frigurile peste an. În Ajun fetele posteau,
pentru aşi putea vedea ursitul; altele fete se
feresc să bea apă toată ziua, iar seară îşi fac o
turtită jumătate sare, jumătate faină şi o

mănâncă; se crede că este cu putinţă ca vi
itorii lor miri să li se arate în vis spre a le
da să bea apă. Magie: femeile prind lilieci
pe care îi îngroapă întrun furnicar, pentru
că după ce vor putrezi, să le ia oasele şi
să descânte cu ele de urât, de dragoste şi
de altele. Cu împrumut nu se dă nimic în
această zi; superstiţia spune că cei ce cer

vor să aibă noroc la furtişaguri, afară de
aceasta, se crede că cel ce dă îşi dă norocul
din casă. În această zi se fac pregătirile 

pentru Crăciun, ziua Naşterii 
Mântuitorului.
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Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441
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Meridianul

Cultural

Românesc

IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan,

cca. 700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în

loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Tele

fon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră

+ diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.

Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe

gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ ne

gociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând s t ruguri  a lbi  ș i  roși i .  Cules  personal ,   60
bani  kg negociabi l .  Telefon 0722373592

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel:
0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL.
Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Fergu
son, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096
377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui.
Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la
tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi,
strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren
intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii),
vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negocia
bile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu Costică). 

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380
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Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
46 locuri de muncă disponibile la 1.12.2020

– SC ALDELIA SRL 1 muncitor necalificat
confec�ii încăl�ăminte

– SC CIBLIM SRL 2 muncitori necalifica�i
confec�ii încăl�ăminte

– SC ENACHE MORARIT SRL 1 femeie de
serviciu

– SCMAURIN COMPANY SRL 1 ajutor
bucătar

– SC LIVELONG FOREST SRL 1 muncitor
necalificat confec�ii

– SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1
lucrător salubrizare căi publice

– AQUAVAS SRL 5 operatori re�ele
– SC GARTEK SRL 6 muncitori necalifica�i

confec�ii încăl�ăminte
– SC CLIMA TEXTEIS 4 muncitori

necalifica�i confec�ii îmbrăcăminte, 11 confec�ioneri
îmbrăcăminte

– SC CRINEXPORT SRL 1 vânzător
– SC FINISH EXPORT SRL 1 șofer  categoria

B
– SC MAURIN COMPANY SRL 1 manipilant

mărfuri
– SC CATANA CONSTRUCTII SRL 1 munci

tor necalificat construc�ii
– SC GABCIB CONSTRUCT SRL 1 muncitor

necalificat
– SC NIKIPANHUSI SRL 1 șofer  categoria B
– SC PROD CYP IMPEX SRL 2 carmangieri,

1 măcelar, 1 operator fabricare mezeluri, 1 tranșator,
1 ciontolitor tranșator carne

– SC LINUX SRL 1 spălător vehicule
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CREDEN�IONALIȘTII DE ATUNCI,CREDEN�IONALIȘTII DE ATUNCI,
PERSONALITĂ�I… ASTĂZIPERSONALITĂ�I… ASTĂZI

Avem preten�ia că am pus la dispozi�ia cercetătorilor și publicului larg o pagină de istorie reală sus�inută de concetă�enii noștri vasluieni, la prima sărbătoare na�ională, 1 
Decembrie, 1990. În două numere, două editoriale au fost consacrate acestui prim eveniment important de după Revolu�ie, de remarcat pentru ecoul său patriotic și pentru unitatea
na�ională. Atunci, chiar era necesară o asemenea revărsare de sentiment și voin�ă populară pentru că erau și tendin�e centrifuge, erau multe încercări de subminare a voin�ei na�ionale.
Adunarea solemnă cu prezen�a a 100.000 de oameni, după Ședin�a solemnă a Guvernului, la Alba Iulia, spectacolele, parada militară însemnau sus�inerea noului regim, democratic,
hotărâre de apărare a Unită�ii României. 

Vasluienii sau organizat destul de festiv, vineri, 30 noiembrie 1990, diminea�a, când au semnat, în sala mare a prefecturii Creden�ionalele (legitima�ii speciale) cu care să
participe la sărbătoarea de la Alba Iulia, de sâmbătă, 1 Decembrie 1990, prima după schimbarea regimului, la 72 de ani de la Marea Adunare Populară din 1918. Am înfă�ișat câteva
figuri ale timpului, în numărul trecut de ziar, printre care Vasile Stoica (Băcani), Petrică Chiriac (Duda Epureni), D. V. Marin și Marin Nistor (Vaslui), Ion Corciovă (Tutova), Ion
Tărnăuceanu. 

Prezentăm acum și aici, fotografia de grup cu cei 79 de delega�i, sub cupola Prefecturii Vaslui, înainte de îmbarcarea în autocare, pentru deplasarea la Cetatea neamului
românesc, la cealaltă extremă a �ării, mai to�i având dorin�a să ne exprimăm hotărât pentru Unirea deja înfăptuită și să sus�inem vizibil politica na�ională. Poate, între cei care se recunosc,
să ne mai comunice vreunul, adică să confirme participarea de atunci, conștient că a luat parte la un fapt istoric remarcabil. 

Vă invit să revede�i materialele publicate în cele două numere anterioare din ziarul nostru, adăugând doar, că la 5 zile de la acest eveniment am înfiin�at prima televiziune
privată din România, pe 5 decembrie 1990, cu prima Licen�ă audiovizuală, 001/TV, la Vaslui, act cultural unic și irepetabil, de mare autoritate jurnalistică na�ională și interna�ională.
Revista M. C. R. care străbate continentele astăzi e și ea un rod al curajului și îndrăznelii de atunci, dintrun „loc unde nu se întâmpla nimic” (M. Sadoveanu). 

Și vasluienii de acum 28 de ani, au participat, ca și „curcanii” lui Alecsandri, ca și jertfi�ii la 
iganca sau Cotu Domului, ca și prigoni�ii din perioada comunistă, la păstrarea
României, nu tocmai întregi, dar între hotare sigure și cu o limbă unitară. Nu spre glorie, ci spre știin�ă!

Dumitru V. MARIN
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